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,relor aparilii ale Fecioarei Maria
L speculaliile tuturor cu privire la
ntos - carc ptezicea un secol XX

stado Novo (Noul Stat), pierde
rlii a Garoafelor, lovitura de stat

rnirul Mourinho devine astfel

Treia Republici portughezl - sub

Francisco da Costa Gomes gi, in
nes, ales in mod democratic. in

de exprimare, a votului gi a

itia politici PIDE (Policia
lo) este desfiinlatd gi urmeazi o
itii gi extindere a orizontului

se indepirteazd de colonizarea
roiect de suflet al lui Salazar care

I Rizboi Colonial Portughez din
.ozambic din 1961. Acest ultim
it asupra lui Mourinho: pe de o
ozambic, fusese unul dintre idolii
leoarece viitoarea sa clsdtorie cu
fi fost condamnatl de Salazar.

rrtugaliei la democralie - pentru
a si fie o tranzilie lind gi fericiti
:ea parte din clasa superioarl a

ie de viziuni gi profelii transmise de Fecioara

ntos Si verisorii ei (n.t.).

CAPITOLUL 1

VISUL S_A TERMINAT

rq\.?'

DeEi este cert ci R.evolufia Garoafelor ii va ldrgi orizonturile lui
Mourinho' la inceput familia sa va avea de suferit, F6lix gandindu-se
chiar la un moment dat sd se transfere la un club din spania. pentru o
familie de centru-dreapta precum cea a lui Mourinho, perioada pe
care o trdiau acum era cel pufin deconcertantd.

Mama lui Mourinho, Maria dos santos, o invdfitoare cunoscutd in
setribal, provenea dintr-o familie privilegiati. unchiul ei, M6rio Ledo,
era unul dintre principalii furnizori de sardine ai portugaliei - cu
birouri in Setribal, oporto gi Algarve. prosperdnd in perioada de
patriotism inflrcirat bazat pe idealul de auto-sustenabilitate al
regimului Salazar, Ledo devine unul dintre cei mai bogali locuitori din
setribal. in 1962, unchiul M6rio d,oneazd. terenul gi finanfeazi
construc{ia Estddio Bonfim, stadionul multifunclional din Setribal.
intr-o epoci in care salariile din fotbal nu erau nici pe departe ceea ce
sunt astdzi, stabilitatea financiard oferiti de Ledo familiei Mourinho
este de netigiduit.

Dar in L972, unchiul M6rio moare din cauze naturale, iar afacerea
sa este expropriati de stat. Familia Mourinho e zguduiti din temelii.
odati cu evenimentul frrd precedent al venirii unui primar comunist
la putere in Setribal, familia extinsi iEi pierde casele de vacanti,
cameristele gi servitorii, gi se impriqtie de-a lungul coastei. F6lix se
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vede $i el nevoit si se mute cu solia qi cei doi copii intr-o casi mai
mici. Se pare insi ci pentru Jos6, contextul nu va fi chiar atit de

dramatic, acesta mirturisind mai tArziu: ,,inci din copillrie, am avut
prieteni in toate clasele sociale: atdt copii care o duceau foarte bine, cit
Ei copii ai clror familii se confruntau cu mari dificultl1i. Asta m-a
maturizat Ei m-a pregitit pentru viitor; acum sunt capabil si coexist,

si trd'iesc gi sd mi inleleg cu toati lumea, indiferent de statut. A fost o
perioadd de mari schimbdri in Portugalia, dar pentru mine a fost o
experien{l pozitivi care m-a pregltit pentru via![".

In loc de teren sau curtea u.;;, ."" care avea sd joace un rol
fundamental in modelarea tdnirului Mourinho avea si fie sala de clasd

- deloc surprinz[tor avAnd in vedere decizia Mariei de a-gi inscrie fiul
la o gcoali privatl. La 3 ani, Mourinho este deja fascinat de rutina de

dimineall a surorii lui Teresa, care igi preg[tea singurl uniforma qi

pachetul de prAnz. Mediul gcolar este cel care ii hrinegte lui ios6 setea

timpurie de perfeclionism gi, la doar 5 ani, acesta are toate stilouriie,
creioanele si riglele perfect ordonate gi aqezate in penarul din
ghiozdan. Degi ar putea plrea irelevant gi deloc profetic, aspectul este

totugi demn de menlionat avAnd in vedere faptul ci pulini copii de 5

ani sunt capabili si afiEeze in mod constant o astfel de disciplin[ Ei

organizare.
Cu toate acestea, F6lix este cel care - in ciuda faptului c6 era plecat

adesea in cantonamente cu Vit6ria qi, mai tirziu, cu Belenenses - va

avea cel mai profund efect asupra lui Mourinho. Tinirul |os6 va
'absorbi totul despre fotbal de la tatll siu gi, remarcabil, la doar 3 ani
va rirnAne neconsolat dupi ce Anglia va invinge qi va elimina
Portugalia gi pe mult iubitul siu Eus6bio, in sferturile de finali aie

Campionatului Mondial din i966.
La doar 4 ani, Mourinho devine bdiat de mingi in spatele porfii lui

F61ix, in timpul sesiunilor de antrenament ale echipei Vit6ria.
inflIclral F6lix s-a gAndit ci Josd ar putea cdlca pe urmele lui, ducAnd
astfel mai departe moqtenirea familiei Mourinho in fotbalul
portughez. Portarul ii subliniazi de nenumlrate ori importanla de a
respecta jocul nalional, adiugind totugi un aflux de culturi
occidentali post-Salazar, astfel ci in curAnd, Mourinho igi va incepe
povestea de clragoste cu Prima Divizie englezd: devine suporter al
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gi. mai tirziu, cu Belenenses - va
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'l siu gi, remarcabil,'la doar 3 ani
.nglia va invinge gi va elimina
usdbio, in sferturile de finald aie

raiat de mingi in spatele porlii lui
rtrenament ale echipei Vit6ria.
putea c[lca pe urmele lui, ducAnd
iamiliei Mourinho in fotbalul
nenumirate ori importanla de a
d totugi un aflux de culturi
t curAnd, Mourinho igi va incepe
r-izie englezl: devine suporter al

echipei Liverpooi gi incepe s6-i idolatrizeze pe Kevin Keegan si Kenny
Dalglish. Acest lucm va coincide cu singura cupd cagtigatd de Fdrix
pentru Portugalia, Cupa Independentei L972, intr-un meci disputat cu
Irlanda pe cdnd avea 34 de ani.

Extinderea orizonturilor lui jos6 in timpul copildriei nu face decat
sl-i hrineasci gi mai mult obsesia pentru fotbal qi, in ciuda faptului c[
Fdlix va realiza rapid ci fiul sau nu va juca la cel mai inait nivel, el va
gdsi alte indeletniciri pentru copilul pasionat de joc, in af'ar[ de cele
caracteristice unui bliat de rningi. Mourinho incepe s[-9i insoleascd
tatil in cantonamente gi, dupi ce cariera acestuia de jucdtor ia starsit,
in activitilile de antrenor. in I976, Fdlix ajunge antrenor principal al
echipei Estrela Portalegre si, drept consecint[, adolescentul Mourinho
incepe si petreacS. multe seri vorbind cu tatdl sdu despre importanta
schimb[rilor in timpul meciurilor 9i despre rationamentul dirr spate.
O tradilie care va continua si in cazul lui Mourinho si a fiului s[u, Jos6
M6rio Jr.

La Rio Ave, acolo unde ajunge ln 1981, atunci c6.nd cariera sa de
antrenor va lua avAnt, F6lix ii cere fiului siu in vArst[ de 19 ani si
intocmeascd dosare de scouting, sd se ocupe de jucdtorii de la tlnder-
16 Ei s[ transmit[ mesaje jucS.torilor in timpul meciurilor, Chiar dacd
rareori va fi selec{ionat de tatii s[u ca jucitor, Mourinho are cu
siguranti un rol important in succesul rdsunltor al lui F61ix. Rio Ave
inregistreazi un loc cinci in sezonul 1981-1982 - un record absolut
pentru club - iar Mourinho este o figur[ populari in vestiar. ]os6 e un
tip cordial, p16cut, care nu f'ace favoritisme in selectarea echipei.
Baltemar Brtio, un ap[r[tor brazilian in vArsti de 30 de ani. un tip dur
si dominant, este unul dintre jucitorii apropia{i de Mourinho"

Din picate, nedorind si fie acuzat de nepotism, preqedintele de
atunci al clubului ltio Ave, Jose Maria Pinho, ii interzice lui Felix sd-gi
selecteze fiul pentru o confruntare de sfarsit de sezon cu echipa
campioand, Sporting Lisabona. Rio Ave pierde meciui cu 7-0 9i in
aceeasi var5, F6lix decicle s[ plece la Belenenses.

inc[ o dat[, Mourinho igi urmeazl tatll ca jucitor contractat. Dar
contributia sa din spatele scenei este cea cu adevbrat remarcabili. ne
altfel acest episod este emblematic pentru intreaga carierd de jucitor a
lui Mourinho: doar 94 de apari\ii ca mijlocaE in qapte sezoane pentru
Rio Ave, Belenenses, sesimbra si com6rcio e Indristria. Dar, ironic, in
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timp ce cariera sa de jucltor pare si stagneze in ligile inferioare,

Mourinho se bucur[ de o perioadd mernorabil[ in vestiar.

La Sesimbra in Divizia a III-a, Mourinho se remarcl drept unul

dintre liderii echipei. Poreclit 26 de coechrpieri, ]os6 are tendinla de a

interacliona neincetat cu arbitrul de la centru. Dar luptele de la vArf 9i

o echipi dernotivati din catza intArzierilor prelungite ale salariilor ii
anuleazi tAnirului Mourinho orice gansi de a gusta din succesul

profesional in ceea ce ar fi trebuit si fie vdrfui carierei sale, anii 1983-

1985.

La ultimul siu club ca jucltor, com6rcio e Indristria din Divizia I,

portughezul are cea mai puternicl relalie cu coechipierii sai. Este

momentul cand, la 22 de ani, Mourinho igi congtientizeazb, nivelul. in
ciuda faptului cl nu primeqte salariu 9i trebuie si-qi pllteasci singur

echipamentul, Mourinho savureazi momente unice de libertate. intre

petreceri de pomini ;i sesiuni epice de befie - pletite de citre

preqedintele arab al clubului - Mourinho se bucura de fotbal.

conform unuia dintre coechipierii lui de la acea vreme, Luis Filipe, lui

Mourinho ii plac farsele, in speciai aceea de a-qi uda antrenorii panl la

piele punind gileli cu apd deasupra ugii vestiarului.

Deioc surprinzltor, datoriti acestui comportament Mourinho e un

juc[tor extrem de popular la Indristria. Dar statutul sdu de erou nu se

va datora doar personalitl1ii sale. intr-una dintre z1le, dupi
antrenament, Mourinho s,i coechipierul s[u D6 rlmin ultimii in
vestiarul din Plaza de Toro. Mourinho intfuzie pulin si incuie uga, in

timp ce D6 se incireapt[ spre parcarea unde il agtepta FIAT-ul siu

vechi de 10 ani. Dar in clipa in care bagl cheia in contact, motorul

maEinii ia foc gi jucatorul este izbit cu capul de portiera Eoferului,
rinindu-se destul de serios. Din cauza cdldurii din interior, poate 9i

din cauza amelelii datorate loviturii, D6 nu mai poate deschide

portiera qoferului. Cum uga din dreapta e aproape de un perete qi nu

poate fi deschisa, acesta se trezeite captiv intr-o masini in flaclri. D6

incepe s[ strige gi e aproape asfixiat atunci cand Mourinho, alertat de

lipete, lAgnegte din vestiar qi iEi salveazl coechipierul.

Daci a existat vreodati un moment care si ilustreze perfect acea

rnentalitate altruisti, de tip "to!i pentru unul, unul pentru to!i", pe

care Mourinho avea sd o inspire jucitorilor sii in urmitoarele decenii,

atunci acesta a fost.
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CAPITOLUL 2
THE MISTER

inlelegind ci eforturile sale neremunerate de la Comdrcio e

Indfstria nu-i vor asigura niciodatS un trai decent, Mourinho se vede
nevoit, in L987, sd se orienteze intr-o alt[ direcqie. Pentru un fotbalist
de 24 de ani, stdrgitul carierei de jucitor ar fi putut insemna sfirEitul
rela{iei cu sportul. Nu gi pentru Mourinho, care e hotlrAt si-gi
construiasci o carierS, in fotbal. De altfel demonstreazd acest lucru
inci din 1982 cl,nd, ignorind dorinla mamei sale de a urma o f-acultate
de management 9i administrarea afacerilor, acesta alege sd studieze
timp de cinci ani Educafia fizicd, la Instituto Superior de Educaqao
Fisica din Lisabona.

lorge Castelo qi Carlos Neto, doi dintre profesorii lui Mourinho in
perioada L982-1987, mi-au povestit despre tdnlrul jos6 al acelor ani.

IORGE CASTELO:
Era o perioadl de mari schimbiri in universitate qi studenlii din
grupa lui ]os6 au avut posibilitatea de a-s,i alege calificarea
didactici: educatie fizicL sau antrenorat. Cincisprezece dintre cei
saisprezece studenli au ales antrenoratul, cu specializarea fotbal.
Erau foarte motivati, deoarece aceasti alegere insemna c5 se

puteau dedica in totalitate fotbalului: studiu, observafie, artalizl,
planificare gi antrenament. A fost o perioadd excelentd, care a

Josd Mourinho | 19
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creat toate conditiile necesare pentru ca acegti tineri si-qi
manifeste poten iialul.
Pe l'remea aceea, studiul fotbaluiui era structurat pe trei teme

esenliale: etapeie dezvoltirii jucitorului, strategia gi tactica
jocuitii, gi metode de antrenament care si combine invilarea cu

logica internl a jocului.. Dintre acestea trei, cea mai mare parte a

tiinptilui era dedicatl logicii jocului, cu analiza tactici a tuturor
aspectelor identificate in cadrul marilor competilii. Aparatele
videp tocmai aparuseri pe pia![, ceea ce ne permitea s[ studiem
meciurile din diferite unghiuri gi la diferite viteze de redare. Plus

ci ne permitea si reluim momentele esenliale pentru a inlelege

mai bine schemeie <1e joc utiiizate. Nu e nicio indoiai[, influerr{a
universitilii se poate vedea clar in metodologia lui lVlourinho.

CARLOS NETO:
Eu predarn Bazele Educaliei Fizice gi mi-l amintesc cu drag pe

Mourinho ca pe un student cu o personalitate puternici 5i opinii
ferme despre sport gi educa{ie fizici. Era critic dar corect, avea un

spirit de observalie foarte dezvoltat gi o buni cunoaqtere a

contextului sportului. Mourinho avea de asemenea rezultate bune
la disciplinele ce necesitau cunogtinle matematice (Biomecanici,
Statistici, Modaliteti de evaluare in Educalia fizic|,
Kinantropometrie). Avea o relalie buni cu colegii gi intelectul
necesar pentru a analiza problemele intr-o manieri holistica:
filozofici, tehnica gi gtiinlifici... Nu imi aduc aminte s[ fi existat
vreodatl tensiuni intre Mourinho gi profesorii sai, dimpotrivi.
Era o dinamica buni gi un entuziasm de nestivilit in
departamentul de fotbal.

JORGE CASTELO:
N4ourinho era popular printre colegii de grupl. A fost unul dintre
studenEii proeminenli ai generaliei sale, avdnd motivalia, voinla
gi capacitatea de a deveni un arltrenor excelent. Nu ci ar fi qtiut
rnai muit decdt ceilalli in ceea ce privea amahza gi planificarea
jocului, dar avea unele calitili care il fdceau si ias[ in evidenld: o

rapiditate mai mare in gindire gi in rezolvarea problemelor. in
plus se adapta rapid la orice situalie gi cu siguranli era capabil si
influenleze grupul.
Tot ce iqi dorea era sa aibi o carieri in fotbai, nu e nici un dubiu
in legltur[ cu asta. Nu ajunsese prea departe ca jucitor
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ei sale, avAnd motivalia, voinla
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:ra in fotbal, nu e nici un dubiu
;ese prea departe ca jucitor

profesionist, aga ci gdsise aceasti caie alternativi. dar Ia fel de
importantd: antrenoratul. $i alli colegi de-ai iui au ajuns si aibi o
carierl frumoasi, dar e o diferenli ca de ia cer la pirn6nt intre
ceea ce a realizat Mourinho gi ceea ce au reusit toll ceilalti. Din
punctul meu de vedere, cheia s*ccesului a reprezentat-o faptui ci
tatil siu fusese jucitor gi antrenor. Drept urrnare, in timpul
copiliriei qi adolescentei, Mourinho a respirat fotbal, a
experimentat o multitudine de situatii, emotii gi drame
fc;tbalistice. A fost mai aproape decAt oricine de esenta Si
mecanismele intime ale jocului.

CARLOS NEl'O:
'Iatil lui a cAgtigat nurneroase titluri in cariera de portar, |osd nu
a avut niciodatl un asernenea succes ca jucitor" Dar a demonstrat
de timpuriu o abilitate inn6scuti de a organiza 9i pregiti rapoarte
gi dosare pentru echipeie tatalui siu. cred ca ;i rnedi.rl familial a
influenlat muit viitoarea sa carieri.. incl de la inceputul facultltii,
Mourinho a aritat un interes special fala eie antrenorat. in
ultimul an a aies fotbaiul ca opliune ia disciplina Metodologia
antrenamentului sportiv. Iar lucrarea sa de diplomi a fost despre
observarea 9i analiza fotbalului modern. A al'rsolvit cu note bune
qi a devenit profesor de educalie fizici, demonstrdntl aptitudini
excelente de pregdtire, organizare si coordonare a sportiviior.

JOR.cE CASTELO:
Trebuie sd recunosc, nu arn vizut niciodati vreun indiciu concret
care si mi facl s[ cred ci Mourinho va ajunge cel mai bun
antrenor din lume" $tiam ci va deveni antrenor, dar era foarte
greu de prezis ci va ajunge sd fie cel mai bun... insa nimic nu e
imposibil in fotbal. Marii jucitori pot ri.slri de oriuncle, existl
multipie c5.i de a ajunge in top. Acelagi lucru este valabil si pentru
antrenori: pot proveni din cuituri diferite, pot avea drumuri qi
experiente diferite, nu e neapirat nevoie s[ provinl dintr_un
mediu profesioitist. De fapt, ca pentru orice altceva in viali, ai
nevoie de determinare, motiva{ie, voinli gi angajament.

CARLOS NETO:
Trisiturile sale specifice (caracter, personalitate, perseveren{i. gi
capacitate de muncd) erau deja vizibile inci din studenlie.
Acestea au influenlat in mod evident succesul sdu ulterior.
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Experienla de jucltor gi de asistent al tatilui siu, precum 9i

cunogtinlele qtiinlifice, pedagogice 9i tehnice pe care le-a

dobdndit in timpul studiilor universitare s-au adiugat unei

ambilii feroce, e LlEor de in{eles cum de a devenit un antrenor atAt

de mare... $i trebuie sa subliniez ci a avut o echipl minunatl de

profesori de fotbal in aceastl gcoali. Aceastl echipi a ajutat la

crearea unei noi paradigme in fotbalul portughez. Mourinho a

f[cut parte din acest Proces.

Este interesant de notat ce, la admiterea in institut, Mourinho

fusese nevoit si clea examenul de doui ori, deoarece picase la

matematica. Dar 27 de ani mai ldrziu avea sb primeascl o dipltrm[

onorificl de la aceeaqi universitate, pentru realizfuile sale in fotbalul

profesionist. Surprinzltor, nu a fost o decizie popu1ar6, din cite

povestesc Castelo qi Neto.

IORGE CASTELO:
Fdcearn parte din departamentul de gtiinle a sportului, care a

clecis acordarea acestei diplome onorifice lui Jr:s6 Mourinho. Nu

toatl lumea a fost de acord, deqi fotbalul este cel mai apreciat

sport in Portugalia. Elita intelectuall consideri studiul fotbalului

ca pe un ,,Duntnezeu" fitinor, dar mulli dintre cei care fac parte

din aceastl ,,elite" sunt simpli oportunigti. Cum spunem noi in
Portugalia: ,,Dumnezeu scrie drept pe linii strdmbe".'.

CAR.I-OS NETO:
lntotdeauna tind si apari critici la atribuirea unui doctorat

onorific. Dar in cazul lui Mourinho, aceaste distinclie a fost

lega16. A inceput cu o propunere din partea Consiliului $tiinlific
ai FMH, propunere ce a fost aprobatb de Senatul Unirrersit[lii
Tehnice din Lisabona cu o singur[ ablinere. A fost o zi de mare

mAndrie qi bucurie pentru mine qi pentru colegii mei, dovada

recunoaEterii unuia dintre foqtii noEtri studenli drept un

prof'esionist excepfional. Astizi este indiscutabil ci Mourinho e o

persoanl de calibru in lumea fotbalului; este Specialul-

Studenlia lui Mourinho se va dovedi importanti nu doar pentru

viitoarea sa cariere, ci gi pentru via{a personal[. Dupi ce o cunoscuse
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rledi importantl nu doar pentru
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pe Matilde ,,Tami" Faria in 1980, la o discoteci pentru adolescenli din
Setiibal, cei doi vor pdstra legf,tura gi pe perioada studiilor
universitare.

Tami se ndscuse in familia unui furnizor maritim din Angola, care
rlmisese invalid dupd ce fusese impuqcat in Rizboiul de
Independenld din Angola. in 1975,la fel ca in cazul altor mii de
familii, familia Faria a fost luat[ cu elicopterul qi strlmutatd in
Lisabona.

Tami va studia filozofia la tlniversitatea Catolicl din Lisabona si cu
siguran!5 va influenta aprecierea crescdndd a lui Mourinho fatl de
temele fundamentale ale viefii.

Cuplul se va cdsdtori in 1989, dupi ce Mourinho va incepe se urce
in ierarhia fotbalului ca antrenor de tineret la Vit6ria Setribal.

Cu melanjul sau perfect de intelect ascutit, ambiiie qi foame de
rezultate, Mourinho prinde repede invdliturile profesorilor sii de la
universitate, printre care se numd.rau gi mari antrenori de fotbal
precum Carlos Queiroz gi fesualdo Ferreira. Nu se intrez6rea pe atunci
niciun semn al relafiei tensionate pe care Mourinho o va avea cu
Ferreira in viitor, relalie ce va culmina la un moment dat cu remarca
iui Mourinho cum ci Ferreira e ,,un mdgar care a tras timp de 30 de
ani, dar nu a devenit niciodatl cal".

UtilizAnd cunogtinfele transmise de Neto, Castelo qi Ferreira,
Mourinho va petrece urmitorii doi ani, 1987-1989, ca profesor de
educalie fiztcdla diverse gcoli din Arangues, Aihos Vedos Ei Bela Vista.
Unul dintre elevii sii din perioada respectivi mi-a povestit ci, inainte
de sosirea lui, nicio fatl nu voia sd fac[ educalie fizicd, dar odatl ce

seducitorul Mourinho a inceput sd predea, listele de inscriere s-au
aglomerat brusc. A fost o perioadi frumoasd, Mourinho mlrturisind
ulterior ci lucrul cu copiii cu dizabilit5li de invilare sau de ordin fizic
a reprezentat un moment irnportant din viala lui, de care iqi aminteste
cu drag.

Desi nu hsase o mostenire de durat[ ca fotbalist profesionist, este
evident ci tAnlrul Mourinho jurase s5-gi faci tatil mAndru devenind
un antrenor exceplional. $i primele semne ale spiritului sdu inovator
se vor vedea curind prin atenlia pentru detalii si excentricitilile sale,
multe dintre ele evidente qi astdzi. Ca de pildd faptul ci vine
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intotdeauna cu o ori. inainte de inceperea antrenamentului; iqi ocupi
locul pe banca echipei cu cinci minute inainte de iegirea jucitorilor;
i9i ia notile doar in prima reprizit gi se asiguri ci este primul care intri
in vestiar dupl meci, inaintea jucdtorilor sau a staffului tehnic.

Cu toate acestea, inceputurile carierei sale de antrenor nu se vor
desfbgura sub cele mai bune auspicii. Portugalia nu aderase inci la
metodologia UEFA astfel ci:, in 1988, Mourinho incepe prima parte a
cursului de antrenor UEFA in Largs, Scolia. E un individ timid 9i
introvertit. Cu exceplia obsesiilor sale referitoare la tranzilii,,
Mourinho nu se remarci, inilial, prin nimic special. Cel pulin asta iqi
amintesc Gordon Strachan gi Andy Roxburgh - care se numirau
printre cei 150 de participanli inscriEi la curs - dar gi unii dintre
lectori, precum Paul Sturrock gi Ross Mathie.

Pentru a infelege cAt de lung a fost drumul parcurs de Mourinho,
este poate interesant de notat ci unul dintre primele lucruri inv[fate la
curs va fi acela de a-qi amplasa jucltorii cu spatele la soare, atunci
cAnd le oferi instrucfiuni in timpul antrenamentelor.

Totugi, datorit[ ambiliei gi determindrii sale, in 1989, dupd
ftnalizarea primei p[r]i a cursului UEFA, Mourinho devine antrenor
de tineret la Vit6ria. in sfdrqit putea sd-gi intrelini sofia, Tami, fbcind
ceea ce iubea. Iar experienla de profesor ii asigurl o tranzitie relativ
ugoard cdtre antrenarea fotbaligtilor adolescenli.

Mourinho nu e singurul tAndr din stafful echipei care face
impresie. Manuel Fernandes, prolificul atacant portughez care
marcase 189 de goluri in 326 de meciuri pentru Sporting Lisabona, igi
petrecuse ultimul sezon de jucdtor la Vit6ria in 1987-1988, sub
conducerea lui Malcolm Allison. Dar in vara lui 1988, in ciuda
faptului cd are doar 37 de ani, faimosului atacant i se oferd
posibilitatea de a-l inlocui pe Allison.

Fernandes impresioneazi mult in cele doui sezoane de antrenorat
la Vit6ria: echipa termini primul sezon pe locul cinci 9i pe cel de-al
doilea pe locul gapte. Dornic de o noul provocare - o teml recurentl
in cariera nomad[ a lui Fernandes - portughezul preia in 1990 echipa
Estrela da Amadora. in mod revelator, dupi acceptarea noului job,
Fernandes ia cu el un singur membru al personalului de la Vit6ria: pe
Mourinho. De ce? Ei bine, in afari de rbpoartele strdlucitoare pe care
le primea de la juniori, Fernandes este impresionat si de viziunea
modernd gi entuziasmul antrenorulai de 27 de ani.
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